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оПЕРаціЙНЕ осВітлЕННя

сВітИльНИК оПЕРаціЙНИЙ 
сЕРії  L2700
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Дизайн світильників для операційної кімнати Oricare L2700 
заснований на провідній світлодіодній технології. Провід-

на оптика створює яскраве світло, яка утворює абсолютно без 
тіні освітлення операційного поля і відповідає вимогам ба-
гатьох хірургічних втручань. з унікальною  запатентованою 
технологією безтіньової оптики, досягається видатна глиби-
на освітлення, та передачі кольорів природного освітлення 
для чіткої передачі кольору тканин в операційному полі.

Наддовгий термін служби світлодіодних елементів більше 
ніж 50 000 годин, серії світлодіодних хірургічних світильників  
Oricare L2700 є кращим вибором в хірургічному освітленні.

Oricare Inc є першим виробником, який застосовує світло-
діодний склад твердотільних джерел світла в операційних 
світильниках.

світловий потік теплого білого кольору дуже близький до 
природного денного світла, який дає хірургу виняткову візу-
алізацію і комфорт при тривалих операційних втручаннях. 
світлодіодні елементи відповідають вимогам, найпередо-
віших хірургічних вимог освітлення, в тому числі технології 
і функції, такі як: холодне включення живлення, без попе-
реднього нагрівання, короткий час відгуку  менше 9 с,

твердотільне джерело світла стійке до фізичних ударів.
тепло-біле світлодіодне освітлення виробляє низький рі-

вень іЧ та нульовий рівень уФ випромінювання.
лампи для операційної кімнати Oricare L2700 мають низь-

кий рівень інфрачервоного випромінювання, що запобігає 
висиханню відкритої тканини (в операційному полі), що при-
зводить до прискорення регенерації післяопераційної рани. 

Діаметр світлової плями 225 мм і світло 500 мм.
Купол лампи складається з декількох груп окремих джерел 

світла, які контролюються окремо.
Відмова окремої групи джерел світла не призведе втрати 

освітлення в операційному полі, тому що кожна група контро-
люється незалежною електричною системою управління. ця 
технологія запобігає раптовій відмові всієї системи освітлен-
ня та підвищує хірургічну безпеку.

узгодженість освітлення контролюється мікропроцесо-
ром, технологією з десятьма рівнями регулювання освітлено-
сті в діапазоні  (30% - 100%).

оснащений сучасним програмним забезпеченням для ди-
намічної настройки, Oricare.

Розумне фонове світло дає базове освітлення для ендоско-
пічної хірургії.

Два незалежних світлодіодних елемента дають основне 
освітлення для створення умов низької освітленості, таких як 
ендоскопічна хірургія.

операційний світильник L 2700 є унікальною модульною 
системою, яка може бути розділена на декілька окремих світ-
лових елементів. Куполи світильника можуть встановлюва-
тись як окремо один від одного, з кріпленням на стіну або 
стелю, або встановлюватись разом для найбільшої світлової 
передачі. 

На операційний світильник L 2700 опціонально можуть 
встановлюватись камера з розширенням SD та HD, а також ве-
ликим TFT монітором.

Технічні характеристики

Технічні характеристики/ Модель L2770 L2750

Діаметр куполу 700мм 500мм

освітленість 140000 – 160000 Lux 110000-130000 Lux

Кольорова температура
4300 + 500 4300 + 500

індекс відображення кольору (Ra, %) Ra 95%±3% Ra 95%±3%

Color Rendering Index (R9,%) R9 93%±3% R9 93%±3%

Діаметр світлової плями (D10, мм) 225±25 175±25

Діаметр світлової плями (D50, мм) ≥100mm ≥75mm

Вхідна потужність (VA) 460 460

Потужність світлодіодів (Вт) 160 80

глибина освітлення (мм) 

(60% центрального освітлення)
≥500 ≥400

глибина освітлення (мм) 

(20% центрального освітлення)
≥800 ≥800
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строк роботи світлодіодних елементів Не менше 50 000 годин Не менше 50 000 годин

Фонова підсвітка (Lx) ≥30 ≥30

Кількість світлодіодних елементів 160 80

Рекомендована висота стелі 
операційної 3000mm

10 ступенів регулювання рівня освіт-
леності 30%~100%

Підвищення температури в хірургічній 
області ≤3°с

Підвищення температури в зоні

голови хірурга
≤1°с

Відео камера SD HD

CCD сенсор 1/4» CCD 1/3» Cmos

сигнал системи NTSC або PAL 1080і

Ефективна кількість пікселів 440000 2000000

горизонтальний допуск (в центрі) 
(LVT) - стандарт NTSC або PAL 600 TV-line N/A

співвідношення сторін 4:3 16:9

S/N співвідношення (dB) >50 >50

оптичний наближення 43х моторизоване наближення 10х моторизоване наближення

цифрове наближення 16х 12х

фокусна відстань (мм / дюйм) 3.21-138.5 мм 5.1-51.0 мм

Мінімальна робоча дистанція (мм /
дюйм) 100 мм 10 мм (ширина) до 800 мм

апертура F1.65 до F3.7 F1.8 до F2.1

антиблиск інтегрований інтегрований

автофокус інтегрований інтегрований

Чутливість (lx) 1.4 (F1.6, 50IRE) 1.2 (F1.8, 50IRE)

локація камери центр світлодіода в пості ручки 
керування

центр світлодіода в пості ручки 
керування

блок живлення блоку керування 100-240 VAC; 50/60 Hz; 50VA 100-240 VAC; 50/60 Hz; 50VA

баланс білого авто авто

Вихід відеосигналу SD: 75 ohm/external BNC plug-composite HD: Component YPbPr SD: Y/C 75 ohm/
external BNC plug-composite

інтерфейс послідовної лінії зв’язку RS-485 RS-485


